
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

602.48االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد598.87721,204,018 االغالق

29المتدولة الشركات0.60-% التغير نسبه

9المرتفعة3.611,256,565,156-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

10المستقره572

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SKTA3.3503.150-5.97الكرخ العاب مدينةHKAR0.9001.00011.11كربالء رحاب

HBAY96.00091.000-5.21بابل فندقIITC14.25015.6009.47للسجاد العراقية

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفIMOS6.2506.5004.00الحديثة الخياطة

IMAP1.7901.710-4.47الدوائية المنصورBBOB1.3301.3703.01بغداد مصرف

SMOF11.89011.520-3.11االلعاب لمدن الموصلTZNI1.9001.9402.11لالتصاالت الخاتم

IBSD3.6103.500-3.05الغازية  بغدادSMRI8.6808.8001.38العقارية  المعمورة

TASC7.7007.550-1.95سيل اسياIHLI0.9100.9201.10الصناعية الهالل

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB424,000,00033.71.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00055.51.060العراق اسيا مصرف

IBSD189,413,72015.13.500الغازية  بغدادBBOB73,156,77610.11.370بغداد مصرف

AISP131,880,90010.511.400البذور انتاجIBSD53,674,5077.43.500الغازية  بغداد

TASC117,056,3949.37.550سيل اسياBNOI37,841,4415.21.250االهلي المصرف

SMRI115,958,1759.28.800العقارية  المعمورةBSUC32,500,0004.50.200سومر مصرف

BBOB97,424,1547.81.370بغداد مصرفIMAP27,880,0003.91.710الدوائية المنصور

IMAP48,838,4003.91.710الدوائية المنصورBIBI20,000,0002.80.260االستثمار مصرف

645,052,72489.441,124,571,74389.50

1,256,565,156الكلي مجموع721,204,018الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2023/1/17

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

34المدرجة الشركات عدد19,243,868

3المتدولة الشركات

1المرتفعة86,912,529

1المنخفضة

1المستقره104

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BEFI0.1600.150-6.25االقتصاد مصرفIFCM5.6905.8302.46االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IFCM84,270,02997.05.830االنشائية  الفلوجةIFCM14,518,86875.45.830االنشائية  الفلوجة

BINI2,177,5002.51.340االسالمي العراق نور مصرفBEFI3,100,00016.10.150االقتصاد مصرف

BEFI465,0000.50.150االقتصاد مصرفBINI1,625,0008.41.340االسالمي العراق نور مصرف

19,243,868100.0086,912,529100.00

86,912,529الكلي مجموع19,243,868الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2023/1/17

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

: بتاريخ (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد153,664,418

8المتدولة الشركات

1المرتفعة24,696,516

5المنخفضة

2المستقره41

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.0700.060-14.29بابل مصرفINCP1.8901.9302.12الكيمياوية الصناعات

AMAP0.5100.490-3.92الحيواني لالنتاج الحديثة

HPAL19.47019.100-1.90فلسطين فندق

IELI0.9200.910-1.09االلكترونية الصناعات

HSAD19.10019.000-0.52السدير فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBAY9,015,77236.50.060بابل مصرفBBAY146,653,88095.40.060بابل مصرف

INCP6,247,51425.31.930الكيمياوية الصناعاتINCP3,239,2182.11.930الكيمياوية الصناعات

HPAL6,217,50025.219.100فلسطين فندقITLI1,928,0001.30.820الخفيفة الصناعات

ITLI1,575,9606.40.820الخفيفة الصناعاتSIGT1,008,3200.71.000النفطية المنتجات نقل

SIGT1,008,3204.11.000النفطية المنتجات نقلHPAL325,0000.219.100فلسطين فندق

HSAD286,0001.219.000السدير فندقAMAP250,0000.20.490الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI222,9500.90.910االلكترونية الصناعاتIELI245,0000.20.910االلكترونية الصناعات

153,649,41899.9924,574,01699.50

24,696,516الكلي مجموع153,664,418الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2023/1/17

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


